ตั ๋วสัญญาใช้เงิน
PROMISSORY NOTE
เลขที่ ___________________________

สถานที่ออกตัว๋ PLACE OF ISSUANCE
_______________________________________________

NO.

_______________________________________________
วันที่ _______________________________________________
DATE

ข้าพเจ้า _______________________________________________________________________________________________________
WE,
THB
สัญญาจะใช้เงินจานวน __________________________________________________________________________________________

PROMISE TO PAY THE SUM OF

(____________________________________________________________________________________________________________)
ให้แก่ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย ในวันที่ _______________________________
TO EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND ON

พร้อมอัตราดอกเบี้ ยร้อยละ _____________________ ต่อปี
WITH INTEREST AT THE RATE OF

% PER ANNUM

ณ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
AT THE OFFICE OF EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND.

__________________________________
ผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อ
AUTHORIZED SIGNATURES
BK-PSF-01-1801

สาหรับธนาคาร

ตรวจลายเซ็น/ตราประทับ

(สัญญามาตรฐาน Packing Credit)

สัญญารับชาระหนี้
วันที่ __________________________
ข้าพเจ้า______________________________________________________________________________________________________________________________
สานักงาน/บ้านเรือนตั้งอยู่เลขที่ _______________________ ซอย ________________________________________ ถนน _________________________________________
แขวง/ตาบล ___________________________________ เขต/อาเภอ______________________________________ จังหวัด ____________________ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้
จะเรียกว่า “ผูใ้ ห้สญ
ั ญา” ได้รบั การสนับสนุ นทางการเงินในรูปของสินเชื่อประเภทต่าง ๆ จากธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้ จะ
THB
เรียกว่า “ธนาคาร” และผูใ้ ห้สญ
ั ญาได้ออกตัว๋ สัญญาใช้เงินเลขที่ ________________________________ ลงวันที่_____________จานวนเงิน ____________________________

(____________________________________________________________________________________________________________) ครบกาหนดชาระเงิน ______________
ซึ่งต่ อไปในสัญ ญาฉบับนี้ จะเรียกว่า “ตัว๋ สัญ ญาใช้เงิน ” ให้ไว้กับธนาคารเพื่อเป็ นหลักฐานและผูใ้ ห้สัญ ญาตกลงยินยอมปฏิ บัติ ต ามข้อกาหนดและเงื่อนไขของธนาคาร
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1.
ผูใ้ ห้สญ
ั ญาขอให้ธนาคารดาเนิ นการส่งมอบเงินที่ผใู ้ ห้สญ
ั ญามีสิทธิได้รบั จากธนาคารตามตัว๋ สัญญาใช้เงินให้แก่ผใู ้ ห้สญ
ั ญา โดยโอนเข้าบัญชีในนาม
ของผูใ้ ห้สญ
ั ญาทีเ่ ปิ ดไว้กบั ธนาคาร
ทั้งนี้ เว้นแต่ผใู้ ห้สญ
ั ญาได้รบั ความยินยอมจากธนาคารแล้ว ผูใ้ ห้สญ
ั ญาขอให้ธนาคารดาเนิ นการส่งมอบเงินที่ผใู ้ ห้สญ
ั ญามีสิทธิได้รบั จากธนาคารตาม
ตัว๋ สัญญาใช้เงินด้วยวิธีการต่างจากที่ระบุขา้ งต้น โดย___________________________________________________________________________________________________
ผูใ้ ห้สญ
ั ญาตกลง และยอมรับว่าธนาคารมีสิทธิที่จะหักเงินที่ผูใ้ ห้สญ
ั ญามีสิทธิได้รบั จากธนาคารตามตัว๋ สัญญาใช้เงินเพื่อชาระค่าธรรมเนี ยม และ/หรือค่า
อากร และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ผใู้ ห้สญ
ั ญาจะต้องชาระให้แก่ธนาคารได้ และจานวนเงินที่ธนาคารได้ดาเนิ นการตามความประสงค์ของผูใ้ ห้สัญญาดังกล่าวข้างต้น เป็ น
จานวนเงินที่ธนาคารได้ดาเนิ นการภายหลังจากการหักค่าธรรมเนี ยม ค่าอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ผใู ้ ห้สัญญาจะต้องชาระให้แก่ธนาคาร (ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว โดยผูใ้ ห้
สัญญาตกลงให้ถือว่า ผูใ้ ห้สัญญาได้รบั เงินตามจานวนที่ผใู ้ ห้สญ
ั ญาได้ขอรับตามตัว๋ สัญญาใช้เ งินครบถ้วนแล้ว ในวันที่ธนาคารได้ดาเนิ นการตามความประสงค์ของผูใ้ ห้สัญญา
ดังกล่าวข้างต้น และทั้งให้ถือว่าเอกสารการนาเงินเพื่อเข้าบัญชี หรือเอกสารอื่นใดประกอบการดาเนิ นการดังกล่าว เป็ นหลักฐานการรับเงินของผูใ้ ห้สญ
ั ญาตามสัญญาฉบับนี้
ด้วย เว้นแต่ธนาคารจะเห็นสมควรเป็ นอย่างอื่น
ในกรณีที่จานวนเงินตามตัว๋ สัญญาใช้เงินเป็ นเงินสกุลต่างประเทศ นอกจากเงินสกุลบาท ผูใ้ ห้สัญญาตกลงยินยอมให้ธนาคารนาเงินที่ผูใ้ ห้สั ญญามี
สิทธิได้รบั ตามตัว๋ สัญญาใช้เงินขายให้แก่ธนาคาร ซึ่งธนาคารจะรับซื้ อเป็ นเงินสกุลบาท โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารประกาศรับซื้ อเงินสกุลต่างประเทศนั้น เป็ นสกุลเงิน
บาทให้แก่ลูกค้าโดยทัว่ ไปของธนาคาร ณ วันรับเงินหรือ อัตราแลกเปลี่ยนอื่นใดที่ตกลงกับธนาคาร และเมื่อธนาคารดาเนิ นการดังกล่าวแล้ว เงินสกุลบาทที่เกิดจากการขาย
เงินสกุลต่างประเทศดังกล่าว ธนาคารจะดาเนิ นการส่งมอบให้ตามความประสงค์ของผูใ้ ห้สัญญาตามที่กล่าวข้างต้น หรือดาเนิ นการอื่นใดตามที่ได้ตกลงกับธนาคาร โดยผูใ้ ห้
สัญญาตกลงให้ถือว่า ผูใ้ ห้สัญญาได้รับเงินสกุลต่างประเทศตามที่ผูใ้ ห้สัญญาได้ขอรับตามตัว๋ สัญญาใช้เงินแล้ว เว้นแต่ ผูใ้ ห้สัญญาได้ แจ้งความจานงจะขอรับเป็ นเงินสกุ ล
ต่างประเทศ ซึ่งผูใ้ ห้สญ
ั ญาจะต้องปฏิบตั ิตามที่ธนาคาร และ/หรือทางราชการกาหนดและได้รบั ความยินยอมจากธนาคาร
ข้อ 2.
ผูใ้ ห้สญ
ั ญาตกลงจะชาระดอกเบี้ ยตามอัตราที่ระบุอยู่ในตัว๋ สัญญาใช้เงินให้แก่ธนาคาร โดยแบ่งชาระเป็ นรายเดือนทุก ๆ วันทาการสุดท้ายของธนาคาร
ในแต่ละเดือน เริ่มงวดแรกในวันทาการสุดท้ายของธนาคารในเดือนที่ผใู ้ ห้สญ
ั ญาได้รบั เงินตามตัว๋ สัญญาใช้เงินไปจากธนาคาร ส่วนดอกเบี้ ยงวดสุดท้าย ผูใ้ ห้สญ
ั ญาตกลงทีจ่ ะ
ชาระพร้อมกับต้นเงินตามตัว๋ สัญญาใช้เงินในวันที่ตวั ๋ สัญญาใช้เงินถึงกาหนดชาระ
ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีผูใ้ ห้สญ
ั ญาได้รบั ความยินยอมจากธนาคารแล้ว ผูใ้ ห้สญ
ั ญาตกลงชาระดอกเบี้ ยตามอัตราที่ระบุอยู่ในตัว๋ สัญญาใช้เงินให้แก่ธนาคาร
ต่างจากวิธีการที่ระบุขา้ งต้น ในกรณีใดกรณีหนึ่ ง ดังต่อไปนี้
ในวันที่ออกตัว๋ สัญญาใช้เงิน โดยยินยอมให้ธนาคารหักดอกเบี้ ยที่คานวณตามอัตรา และระยะเวลาครบกาหนดชาระที่ ระบุในตัว๋ สัญญาใช้เงิน
จากเงินที่ผใู ้ ห้สญ
ั ญามีสิทธิได้รบั จากธนาคาร
อื่น ๆ _______________________________________________________________________________________________________________
ข้อ 3.
หากผูใ้ ห้สัญญาผิดนั ดชาระดอกเบี้ ยให้แก่ธนาคารไม่ว่างวดใดงวดหนึ่ ง หรือผิดนัดชาระเงินต้นตามตัว๋ สัญญาใช้เงิน หรือผิดนั ดชาระเงินจานวนหนึ่ ง
จานวนใด กับธนาคาร หรือปฏิบัติผิดข้อกาหนด หรือเงื่อนไขใดที่ได้ตกลงไว้กบั ธนาคาร ผูใ้ ห้สัญญาตกลงให้ถือว่าผูใ้ ห้สญ
ั ญาผิดนัดชาระหนี้ ตามตัว๋ สัญญาใช้เงินทั้งหมด และ
ธนาคารมีสิทธิเรียกต้นเงินตามตัว๋ สัญญาใช้เงินคืนได้ในทันที ตลอดจนตกลงให้ธนาคารเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ ยจากอัตราดอกเบี้ ยตามที่ระบุในตัว๋ สัญญาใช้เงิน เป็ นอัตรา
ดอกเบี้ ยผิดนั ดนับจากวันที่ผูใ้ ห้สัญญาผิดนั ด/ผิดสัญญา จนกว่าธนาคารจะได้รบั ชาระภาระหนี้ สินของผูใ้ ห้สัญญาตามสัญญาฉบับนี้ จนเสร็จสิ้ น และในกรณีตวั ๋ สัญญาใช้เงิน
ระบุจานวนเงินเป็ นเงินสกุลต่างประเทศ ผูใ้ ห้สญ
ั ญาตกลงให้เป็ นสิทธิของธนาคารที่จะเปลี่ยนแปลงสกุลเงินของภาระหนี้ ตามตัว๋ สัญญาใช้เงิ น จากเงินสกุลต่างประเทศเป็ น
สกุลเงินบาท ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควรในขณะนั้น และ ณ วันที่ผิดนัด/ผิดสัญญา หรือ ณ วันที่ตั ๋ วสัญญาใช้เงิน
ครบก าหนด หรื อ วัน อื่ น ใดที่ ธ นาคารเห็ น สมควร โดยให้เป็ นดุ ล ยพิ นิ จ โดยล าพั ง ของธนาคารแต่ เ พี ย งฝ่ ายเดี ย ว และไม่ ต ้อ งขอความยิ น ยอม จากผู้ให้สั ญ ญาอี ก
แต่อย่างใด ทั้งนี้ ผูใ้ ห้สญ
ั ญาตกลงให้ถือว่าตัว๋ สัญญาใช้เงินฉบับเดิม ซึ่งระบุจานวนเงินต้นตามตัว๋ สัญญาใช้เงินเป็ นเงินสกุลต่างประเทศเป็ นหลักฐานในการที่ผใู้ ห้สญ
ั ญาตกลง
จะชาระให้แก่ธนาคารเป็ นจานวนเงินเท่ากับจานวนเงินบาทที่ธนาคารได้เปลี่ยนสกุลเงิน

ลงชือ่ ______________________________________________________________________________________________ผูใ้ ห้สญ
ั ญา
(
)
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(สัญญามาตรฐาน Packing Credit)

เพื่อวัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับนี้
“อัตราดอกเบี้ ยผิดนัด” หมายถึง
(ก)

กรณีผใู้ ห้สญ
ั ญาเป็ นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม :

(ก.1) สาหรับภาระหนี้ ที่เป็ นสกุ ลเงินบาท : อัตราดอกเบี้ ยปกติสูงสุดตามที่ระบุในสัญญากูเ้ งินหมุนเวียนที่ผูใ้ ห้สัญญาลงนามให้ไว้ต่อ
ธนาคาร รวมกับอัตราร้อยละ 3 (สาม) ต่อปี
(ก.2) สาหรับภาระหนี้ สกุลเงินตราต่างประเทศที่แปลงเป็ นสกุลเงินบาท : อัตราดอกเบี้ ยฐานสาหรับภาระหนี้ สกุลเงินบาทที่ถูกแปลงมา
จากภาระหนี้ สกุลเงินตราต่างประเทศ รวมกับอัตราร้อยละ 3 (สาม) ต่อปี
(ข)
กรณีผูใ้ ห้สัญญาอื่นๆ นอกเหนื อจากผูใ้ ห้สัญญาที่เป็ นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : อัตราดอกเบี้ ยที่ธนาคารประกาศกาหนดเรียกเก็บ
จากลูกค้าที่ผิดนั ดชาระหนี้ ในแต่ละขณะเวลา ซึ่งในขณะทาสัญญาฉบับนี้ เท่ากับร้อยละ ___________ (________________________) ต่อปี และต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามที่ธนาคารจะประกาศกาหนดเป็ นคราวๆ ไป ทั้งนี้ ธนาคารไม่ตอ้ งทาหลักฐานใดๆ ให้แก่ผใู ้ ห้สญ
ั ญาอีกทั้งสิ้ น
ทั้งนี้ ในการพิจารณาว่า ผูใ้ ห้สัญญามีหน้าที่จะต้องชาระดอกเบี้ ยตามอัตราที่ระบุในข้อ (ก) หรืออัตราที่ระบุในข้อ (ข) นั้น ขึ้ นอยู่ กบั ขนาดธุรกิจของ
ผูใ้ ห้สญ
ั ญาในแต่ละขณะเวลา ซึ่งในการพิจารณาขนาดธุรกิจดังกล่าวให้เป็ นไปตามที่ธนาคารกาหนด
“ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” หมายถึง ธุรกิจขนาดกลาง หรือธุรกิจขนาดย่อมที่มีจานวนการจ้างงาน หรือจานวนรายได้ ตามที่ธนาคารประกาศ
กาหนดในแต่ละขณะเวลา และต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารจะประกาศกาหนดเป็ นคราวๆ ไป ทั้งนี้ ธนาคารไม่ตอ้ งทาหลักฐานใดๆ ให้แก่ผใู ้ ห้สญ
ั ญาอีกทั้งสิ้ น
“อัตราดอกเบี้ ยฐานสาหรับภาระหนี้ สกุลเงินบาทที่ถูกแปลงมาจากภาระหนี้ สกุลเงินตราต่างประเทศ” หมายถึง อัตราดอกเบี้ ยปกติสาหรับภาระหนี้
สกุลเงินบาทที่ถูกแปลงมาจากภาระหนี้ สกุลเงินตราต่างประเทศที่ธนาคารประกาศกาหนดในแต่ละขณะเวลา และต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารจะประกาศกาหนด
เป็ นคราวๆ ไป ทั้งนี้ ธนาคารไม่ตอ้ งทาหลักฐานใดๆ ให้แก่ผใู ้ ห้สญ
ั ญาทั้งสิ้ น
ข้อ 4.
ในกรณีที่วนั ที่ถึงกาหนดชาระเงินวันใด ตรงกับวันหยุดทาการของธนาคาร ผูใ้ ห้สัญญาตกลงที่จะชาระดอกเบี้ ย และ/หรือเงินต้น และ/หรือเงินจานวน
ใด ๆ ให้แก่ธนาคารในวันที่ธนาคารเปิ ดทาการถัดไป และในการคานวณดอกเบี้ ยที่เกี่ยวกับเงินสกุลบาท หรือเงินสกุลปอนด์สเตอร์ลิง หรือเงินสกุลดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเงินสกุล
เยน ให้ใช้ระยะเวลา 1 (หนึ่ ง) ปี เท่ากับ 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน และในการคานวณดอกเบี้ ยที่เกี่ยวกับเงินสกุลต่างประเทศอื่น ๆ ให้ใช้ระยะเวลา 1 (หนึ่ ง) ปี เท่ากับ 360
(สามร้อยหกสิบ) วัน
ข้อ 5.
บรรดาค่าธรรมเนี ยม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้ นกับธนาคาร และ/หรือที่ธนาคารต้องชาระไปในการดาเนิ นการทางกฎหมาย ฟ้ องร้อง บังคับ ชาระ
หนี้ และ/หรือการดาเนิ นการใด ๆ ผูใ้ ห้สญ
ั ญาตกลงชดใช้คืนให้กบั ธนาคารทั้งจานวน ในทันทีที่เกิดขึ้ น และ/หรือที่ธนาคารได้ชาระไป
ข้อ 6.
เพื่อความสะดวกในการชาระบรรดาภาระ และ/หรือหนี้ สินของผูใ้ ห้สัญญาที่มีอยู่กบั ธนาคารตามสัญญาฉบับนี้ ผูใ้ ห้สญ
ั ญาตกลงยินยอมให้ธนาคาร
หักเงินจากบัญชีเงินฝาก และ/หรือบัญชีอื่นใดที่ผใู ้ ห้สญ
ั ญามีอยู่กบั ธนาคาร เพื่อชาระภาระหนี้ ของผูใ้ ห้สญ
ั ญาได้ทนั ทีโดยไม่จาต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่ประการใด
ข้อ 7.

การล่าช้า หรืองดเว้นใด ๆ ในการใช้สิทธิของธนาคารตามสัญญาฉบับนี้ หรือตามกฎหมาย ไม่ถือว่าธนาคารสละสิทธิ หรือยินยอมด้วยกับการผิดสัญญา

ในกรณีน้ัน
ข้อ 8.
ผูใ้ ห้สญ
ั ญาตกลงและยอมรับว่า ในการใช้บริการกับธนาคาร รวมถึงการขอสินเชื่อจากธนาคารตามสัญญานี้ ธนาคารอาจมีการเปิ ดเผยข้อมูลของผูใ้ ห้
สัญญาแก่ผูใ้ ห้บริการระบบโครงสร้างพื้ นฐานทางดิจิทัล และ/หรือ ผูใ้ ห้บริการฐานข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสถาบันการเงิน และ/หรือ สถาบันการเงินที่เป็ นสมาชิกของ
ระบบดังกล่าวเพื่อการประเมินความเสี่ยงที่จาเป็ นในการให้สินเชื่อของสถาบันการเงิน

เพื่อเป็ นหลักฐาน ผูใ้ ห้สญ
ั ญาจึงได้ลงนาม และประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็ นสาคัญ ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุขา้ งต้น

ลงชือ่ ______________________________________________________________________________________________ผูใ้ ห้สญ
ั ญา
(
)

สาหรับธนาคาร
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